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Belépési és Adatközlő nyilatkozat
a Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesület
rendezvényeire, tagságára és megjelenéseire vonatkozólag
Kiskorúak esetén (a 16. életévét be nem töltött igénybevevő) kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő töltse ki.
Ön aláírásával igazolja az adatok helyességét és az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok megismerését.

Alulírott: …………………………………………………………………….. nyilatkozom,
hogy a mai naptól a „MONARCHIA” Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesületének
aktív tagja / pártoló tagja* kívánok lenni.
(* aláhúzandó)

Születési hely, idő………………………………………….…………………….…..…….
Lakcím:…………………………………………………….........................................…….
Levelezési cím:……………………………………………………………………….…….
Lakás telefonszám: …………………….….. Mobil ………………………………...……..
E-mail cím:……………………………………………………..…………………………..
Netes ’nick’ név: …………………………………….……………………………………..
Egyéb:……………………………………………………………………………………….
Cég név:……………………………………………………………………………………..
Cím:……………………………………………………………….…………………………
Telefonszám…………………………………………………………………………………
E-mail cím:…………………………………….…………………………………………….
Adószám:……………………….……………………………………………………………
Kijelentem, hogy ezen adataimat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében adtam meg.
Az egyesület alapszabályát megismertem és elfogadom. Vállalom, hogy a mindenkori tagdíjat
befizetem (jelenleg 6.000 Ft/év), illetve a lehetőségeimhez mérten támogatom a munkát.
Postacím: MONARCHIA BTE 2836 Baj, Petőfi u. 2c
Szla: OTP Tatai fiók, 11740047-20133456

Dátum:

-----------------------------------Aláírás
(kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő aláírása)
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Személyes adataimat a következő céllal adtam meg
és a következő esetekben és módon járulok hozzá a felhasználásukhoz:
• Tag vagyok
Tagként nem járulok hozzá azon adatok nyilvántartásához, melyek helyét ezen adatlap másik oldalán
(Adatközlő lap) a „Nem járulok hozzá” szöveggel töltöttem ki.
Az Egyesületek működésére vonatkozó törvény előírásait azonban tagként be kell tartanom, így az ott
meghatározott adatokat az Egyesület elkérheti és tárolni köteles (*-gal jelöltek).

• Részt veszek rendezvényeken
A rendezvények az Egyesület hivatalos közgyűlései is, melyeken jelenléti ívet kell vezetni. A rendezvényeken
aláírásommal és lakcímemmel igazolom a jelenlétem. Ezt a két adatot a törvényi előírásoknak megfelelően kéri
el az Egyesület, melyet tudomásul veszek.
Azonban a rendezvények egyes részei nyilvánosak, melyekről sajtóanyag továbbá fotók is készülhetnek, melyet
a rendezvényen való részvétel igazolásával elismerek és elfogadok.

• Cikkeket és tanulmányokat írok az Egyesület gondozásában megjelent kiadványokba
Ezen kiadványokban nem járulok hozzá a következő adatok megadásához - (amihez nem járulsz hozzá, kérem
húzd ki):
Nevem

/

Lakcímem

• Meg szeretnék jelenni az Egyesület „téglatérképén”
Ezen a netes térképen a gyűjtők jelennek meg. Így segítjük tagtársainkat és a külsős érdeklődőket, hogy
megtalálják egymást a kárpát-medencei utazásaik során. Ennek a térképnek van nyilvános és csak a Tagok
számára látható verziója.
Kérem külön-külön jelöld meg, hogy melyiken milyen adatot NEM szeretnél megjeleníteni (amihez nem járulsz
hozzá, kérem húzd ki):
Csak a Tagok számára látható térkép:

Név

/ Nick név / Lakcím / E-mail cím / Telefonszám

Mindenki számára látható térkép:

Név

/ Nick név / Lakcím / E-mail cím / Telefonszám
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Kivonat az Egyesület alapszabályából és az Adatvédelmi szabályzatból:
„Az Egyesület létrehozásának – az 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznú - célja: Magyarországon és a
Közép-Európai régióban (többé-kevésbé az egykori Monarchia területén) készült bélyeges téglák minél
teljesebb gyűjteményének a létrehozása. Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia területén egyes
becslések szerint mintegy 30-35.000 féle bélyeges téglát égettek. Az Egyesület célul tűzte ki, hogy a bélyeggel,
pecséttel, évszámmal és egyéb jelzéssel készített téglákat összegyűjtse, az adatokat feldolgozza, és
adatbázisban rendszerezze, segítséget nyújtva ezzel a különböző, ipartörténettel, helytörténettel, épületek és
átépítések kormeghatározásával foglalkozó intézményeknek, szervezeteknek és csoportoknak. Levéltári
kutatással, térképek, család és birtoktörténeti dokumentumok, kataszteri felmérések tanulmányozásával, még
élő tanúk megkérdezésével, az adatok irodalmi feldolgozásával megkísérli a több ezer féle, ma még ismeretlen
téglajel azonosítását, értelmezését a gyártás helyének, idejének és a gyártónak a megállapítását. A jelekről
elektronikus és nyomtatott formában katalógust kíván készíteni.”

A Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete a rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban:
személyes adatok) kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:
1.

2.

3.

4.

Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletének
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 16 éven aluli személyek esetén az
adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével (szülő, törvényes képviselő vagy gyám) egyetértésben
rögzítjük, ilyen esetben az adatfelvételi ívet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
Az adatkezelés célja az Egyesület által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatást
igénybe vevő Tagok és jelentkezők azonosítása, a későbbi kapcsolattartás és kommunikáció (levélben vagy
e-mailen). Az Egyesület az adatfelvételi ív kitöltése során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a
kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatokat az Egyesület a személyes adatokat a Tagok jelentkezése vagy regisztrációja közben ismerte
meg. A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag az Egyesület végzi és nem továbbítja
automatikusan harmadik személyek részére. Erről a részletes Adatvédelmi szabályzat ad felvilágosítást.
Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy az Egyesületnél kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
e) bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az első oldal aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a személyes
adatokat is beleértve – az Egyesület a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

